PROCEDURY STERYLIZACJI
Sterylizacja kleszczy

Uwaga: niniejszy produkt NIE JEST wysterylizowany. Jeśli produkt ma być stosowany w jamie ustnej, przed użyciem musi zostać wysterylizowany za pomocą zatwierdzonej metody. Narzędzia Ortho Technology zostały przebadane i stwierdzono, że są
odporne na korozję w przypadku poddawania ich poniższym metodom, przy ścisłym przestrzeganiu wymienionych procedur.

Autoklaw:

1. N
 arzędzie musi zostać dokładnie oczyszczone! Należy czyścić je przez 5 minut w uniwersalnej myjce ultradźwiękowej.
2. Zawias należy dokładnie wysuszyć za pomocą sprężonego
powietrza lub ręcznika, do sucha, upewniając się, że nie zawiera wilgoci.
3. Narzędzia należy umieszczać w tacce autoklawu na płasko,
z otwartymi szczękami. W sterylizatorze należy stosować
wodę destylowaną.
4. Cykl sterylizacji w autoklawie powinien wynosić dwadzieścia minut (132°C i 25 psi). Po dostatecznym schłodzeniu
sprzętu wyjąć narzędzie. Należy dokładnie wysuszyć je
ręcznikiem upewniając się, że zawias nie jest wilgotny. Narzędzia (ich zawiasy) należy smarować stosując silikonowy
środek smarujący w spreju.
Uwaga: narzędzia pozostawione w autoklawie mogą wykazywać oznaki korozji w przypadku nie wyjęcia po zakończeniu
cyklu.

Chemiklaw:

1. N
 arzędzie musi zostać dokładnie oczyszczone! Należy czyścić je przez 5 minut w uniwersalnej myjce ultradźwiękowej.
2. Zawias należy dokładnie wysuszyć za pomocą sprężonego
powietrza lub ręcznika, do sucha, upewniając się, że nie zawiera wilgoci,
3. Narzędzie należy położyć na płasko w tacce chemiklawu.
Między narzędziami umieścić warstwę papierowych ręczników. Szczęki narzędzi muszą pozostać otwarte. W sterylizatorze należy stosować wodę destylowaną.
4. Cykl sterylizacji w chemiklawie powinien wynosić dwadzieścia minut (121°C i 25 psi.) Po ukończeniu cyklu należy
przeprowadzić rozszczelnienie i wyrównać ciśnienie sprzętu. Narzędziom należy umożliwić dostateczne ochłodzenie.
Narzędzia (zawiasy) należy smarować stosując silikonowy
środek smarujący w spreju.
Uwaga: Narzędzia pozostawione w autoklawie mogą wykazywać oznaki korozji w przypadku nie wyjęcia po zakończeniu
cyklu.

Suche gorące powietrze:

1. N
 arzędzie musi zostać dokładnie oczyszczone! Należy czyścić je przez 5 minut w uniwersalnej myjce ultradźwiękowej.
2. Zawias należy dokładnie wysuszyć za pomocą sprężonego
powietrza lub ręcznika, do sucha, upewniając się, że nie zawiera wilgoci.

3. N
 arzędzia należy umieścić w uchwytach do sterylizacji.
Rozpocząć 20-minutowy cykl. Po zakończeniu cyklu należy
wyjąć narzędzia. Narzędzia (zawiasy) należy smarować stosując silikonowy środek smarujący w spreju.

Sterylizator oparty o szybką wymianę ciepła

1. N
 arzędzie musi zostać dokładnie oczyszczone! Należy czyścić je przez 5 minut w uniwersalnej myjce ultradźwiękowej.
2. Złącze należy dokładnie wysuszyć za pomocą sprężonego
powietrza lub ręcznika, do sucha, upewniając się, że nie zawiera wilgoci.
3. Umieścić narzędzia w komorze sterylizacyjnej. Rozpocząć
6-minutowy cykl. Po zakończeniu cyklu należy wyjąć narzędzia i pozostawić do schłodzenia. Narzędzia (zawiasy)
należy smarować stosując silikonowy środek smarujący
w spreju.

Sterylizacja na zimno: 2% aldehyd glutarowy

1. N
 arzędzie musi zostać dokładnie oczyszczone! Należy czyścić je przez 5 minut w uniwersalnej myjce ultradźwiękowej.
2. Zawias należy dokładnie wysuszyć za pomocą sprężonego
powietrza lub ręcznika, do sucha, upewniając się, że nie zawiera wilgoci.
3. Zanurzyć narzędzie w płynie sterylizacyjnym na co najmniej jedną (1) godzinę.
4. Wyjąć narzędzia z roztworu. Przemyć sterylną wodą. Następnie dokładnie wysuszyć ręcznikiem upewniając się,
że zawias nie jest wilgotny.

Zwroty w ramach gwarancji

Narzędzia które nie zostały użyte nieprawidłowo lub nie były
nadmiernie eksploatowane i które są wadliwe zgodnie z warunkami gwarancji mogą zostać zwrócone Ortho Technology
w celu naprawy lub wymiany, w zależności od wyłącznej decyzji Ortho Technology. Do produktu należy dołączyć formularz
reklamacyjny który można uzyskać kontaktując się z dystrybutorem OT w Polsce – firmą ORTO-FAN® (tel. 22 818 53 87).
Ze względu na ewentualną ekspozycję na patogeny przenoszone przez krew, narzędzia muszą zostać odpowiednio przygotowane do zwrotu – ORTO-FAN® nie może przyjmować
narzędzi do oceny bez potwierdzenia sterylizacji. W razie gdy
dowód sterylizacji nie jest oczywisty, ORTO-FAN® zastrzega
prawo do zwrócenia narzędzi klientowi.
Reklamowane narzędzie wraz z dokładnie uzupełnionym formularzem należy dostarczyć do siedziby ORTO-FAN: ul. Jagiellońska 66, 03-468 Warszawa.

